Informatie van de gemeente
Gemeentehuis
Bezoekadres

Eperweg 5, 8181 ET Heerde

Postadres

Postbus 175, 8180 AD Heerde

Telefoonnummer

Gewijzigde afvalinzameling in
verband met tweede paasdag Gewijzigde openingstijden
gemeentekantoor

Op vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) en maandag 22 april (tweede
paasdag) is het gemeentekantoor gesloten en ook telefonisch niet
bereikbaar.

(0578) 699 494

Faxnummer

(0578) 695 288

E-mailadres

gemeente@heerde.nl

Internetsite

Evenementenkalender

www.heerde.nl
www.heerde.nl/afspraak

WhatsApp

Evenement

(06) 148 701 42

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 08.30 12.30 uur. Woensdag burgerzaken
extra open 07.30 - 20.00 uur
De gemeente Heerde werkt op
afspraak. Voor producten van
balie Burgerzaken en stukken ter
inzage moet u een
afspraak inplannen. Voor overige
producten is dit niet mogelijk.

Afvalinzameling

Klantenservice ROVA:
(038) 4273777
klantenservice@rova.nl

De afvalinzameling van maandag 22 april vindt plaats op zaterdag
20 april. Let op, dit is de zaterdag vóór tweede paasdag. Het kan
voorkomen dat op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend
bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van inzameling vóór
07.00 uur aan de straat neer te zetten.
Gewijzigde openingstijden milieubrengstation

Het milieubrengstation Lagemaat aan de Zwarteweg 1 in Heerde en het
ROVA Klantcontactcentrum zijn op maandag 22 april en zaterdag
27 april gesloten.

Spoedhulp bij dringend probleem buiten openingstijden:

· Huisartsenpost bij medisch probleem: (0900) 333 63 33.
· Spoedeisende zorg voor jeugd:
(0900) 995 55 99
· Crisisdienst GGNet bij psychisch
probleem: (088) 933 44 00.
· Veilig thuis bij huiselijk geweld/kindermishandeling: (0800) 20 00.

Gevonden en verloren
voorwerpen
www.heerde.nl/
gevondenenverloren.

Voor meer informatie
Ga naar www.heerde.nl.

Datum en tijdstip

Harpconcert Regina
Ederveen

Ontmoetingskerk,
17/04 aanvang
Kanaalstraat 21, Heerde 14.30 uur

Kunstlezing:
Barcelona
Boeiende excursie
langs de Hoogwatergeul, IJssel, hoeven,
weteringen e.d.
De Koningsloop

De Heerd,
Griftstraat 8, Heerde

18/04 aanvang
19.30 uur

De Nijensteen, IJsseldijk 20/04 aanvang
1, Veessen
09.30 uur
Dorpsstraat, Heerde

20/04 aanvang
18.30 uur
Kijk op www.wijzijnheerde.nl voor meer evenementen
en informatie, of bel TIP Heerde (0578) 61 70 94.
Evenementen aanmelden via www.wijzijnheerde.nl.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het ROVA
Klantcontactcentrum, telefoon (038) 427 37 77 of www.rova.nl/contact.
Meer informatie over de inzameldagen vindt u op www.rova.nl/
inzamelkalender en de gratis ROVA-app

Bekendmakingen

Sociaal domein

Zorgvraagheerde: (0578) 69 94 99,
info@zorgvraagheerde.nl.
Team Jeugd/CJG: (0578) 72 00 01,
info@teamjeugdheerde.nl.
De Plu Heerde: (0578) 69 95 00,
info@depluheerde.nl.
Regionale info Wmo, jeugdhulp, beschermd wonen:
www.zorgaanbiedersinfo.nl.
Knelpuntencoördinator: (0578)699499,
info@zorgvraagheerde.nl
PlusOV klachtenlijn: wanneer niet
opgehaald op afgesproken tijd, (088)
7587666.
Adviesraad Sociaal Domein:
www.asdheerde.nl

Locatie

Inzage

Voor het inzien van de betreffende stukken kunt u een afspraak
maken via het Publiekscentrum, telefoonnummer (0578) 69 94 94 of
e-mail gemeente@heerde.nl.
Aanvragen Omgevingsvergunning

In de periode van 2 april 2019 tot 9 april 2019:
 Kanaalstraat 44 in Heerde: het bouwen van een keerwand.
 Roggeweg 12 in Heerde: het vervangen van de carport.
 Kerkstraat 10 in Veessen: het vervangen van de kap van de woning
en het plaatsen van dakkapellen.
 Kerkweg 12 in Vorchten: het verplaatsen van een paardenbak.
 Revelingseweg 34 1 in Wapenveld: het vervangen en verlengen
van het dak.
 Zevenakkersweg 4 in Wapenveld: het vervangen van de
dakconstructie boven de kelder van gebouw 4.
Sloopmeldingen

In de periode van 2 april 2019 tot 9 april 2019:
 Molenkampweg 28 in Heerde: het verwijderen van
asbesthoudende materialen uit de woning.
 Veldkampseweg 2 in Heerde: het verwijderen van
asbesthoudende golfplaten van het clubhuis en het uitvoeren van
sloopwerkzaamheden aan de gevel van het clubhuis.
 Veldweg 21-1 in Heerde: het verwijderen van asbesthoudende
materialen uit de woning en het slopen van de woning.
 Kerkstraat 10 in Veessen: het verwijderen van het asbesthoudend
dakbeschot van de woning.
 Losweg 3 in Vorchten: het verwijderen van asbesthoudende
golfplaten van de schuren en het verwijderen van restanten
asbesthoudende golfplaten.
 Losweg 5a in Vorchten: het verwijderen van asbesthoudende
materialen uit de woning en opstallen en het slopen van de
woning.
 Wildekampseweg 89 in Wapenveld: het verwijderen van

asbesthoudende materialen uit de woning.
Een sloopmelding ligt niet ter inzage. Voor meer informatie belt u
(0578) 69 94 94.

¨ Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)

 Klapperdijk 14 in Wapenveld: het handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening voor het gedeeltelijk wijzigen van de functie
(bedrijfswoning naar burgerwoning) van het pand.
Verzonden: 4 april 2019.
 De Steeg 20 in Wapenveld: het uitbreiden van het woonhuis, het
aanbrengen van geïsoleerde dakplaten en het vervangen van de
dakbedekking.
Verzonden: 8 april 2019.
 Veldweg 8d in Heerde: het uitbreiden van de bedrijfshal.
Verzonden: 9 april 2019.
 Berkenlaan 19 in Heerde: het handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening voor het bouwen van een woning ter
vervanging van een bestaande woning en het uitvoeren van
werk/werkzaamheden.
 Kommerseweg 11 in Heerde: het handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening voor het bouwen van een bijgebouw.
Verzonden: 10 april 2019.
Ontheffing voor het stoken van een paasvuur op
maandag 22 april






Buurtvrienden omgeving Kanaaldijk, Kanaaldijk 28 in Heerde
Buurtvereniging Markluiden - de Vosse, Oenerweg 29 in Heerde
Buurtschap het Oever, Het Oever 2 in Wapenveld
Buurtvereniging Werven, Werverdijk 28 in Wapenveld

Reageren op (ontwerp)besluiten?

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze ∇,
bezwaarschrift ♦ of beroepschrift ∗. Hoe en op welke termijn u dit
doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

